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Om undervisning och publika arrangemang på HSM 

vårterminen 2022

Högskolan för scen och musik är en del av Göteborgs universitet.                        

Den 22 december tog universitetets rektor beslut om vad som ska gälla för 

universitetets undervisning med anledning av covid. Regeringen meddelade 

den 11 januari nya åtgärder för lärosätena, och rektor fattade beslut i enlighet med 

regeringens besked. Undervisning och examination kan ske på campus om 

riskreducerande åtgärder vidtas. ”Distansundervisningen kommer att öka för att 

glesa ut på campus, men är ingen heltidsåtgärd.”

Utifrån dessa beslut har HSM:s studenter meddelats vad som kommer att gälla för 

undervisningen vid Högskolan för scen och musik. Undervisning ska som 

huvudregel fortsätta att bedrivas på campus, men det betonas att det är viktigt att 

man håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

(Se https://studentportal.gu.se/minastudier/hsm/corona-info.)

De publika evenemangen är en del av HSM:s utbildningsverksamhet, men de

kommer att riskbedömas och hanteras utifrån vad som gäller för allmänna 

sammankomster. Från och med januari 2022 behöver all publik visa 

vaccinationsbevis samt tillhörande identitetshandling på HSM:s publika 

evenemang. 

Utifrån dessa förutsättningar har Artistens vänners styrelse i samråd med HSM:s

prefekt beslutat att planera för att genomföra ett antal medlemsträffar under våren 

2022. De kommer som tidigare att äga rum i anslutning till konserter och 

föreställningar på HSM, och deltagarna i våra träffar kommer att ha visat 

vaccinationsbevis redan i samband med konserten.

Vid kommande styrelsemöte den 7 februari kommer vi att ha tillgång till det 

planerade evenemangsprogrammet, och styrelsen kommer då att besluta när 

vårterminens medlemsträffar kommer att äga rum. Därefter kommer vi så snabbt 

som möjligt att informera om vårterminens program för Artistens vänner – liksom 

om förutsättningarna för arrangemangen.

Styrelsen kommer att hålla sig uppdaterad om utvecklingen, och är beredd att göra 

eventuella förändringar av planeringen om så behövs.

Styrelsen för Artistens vänner

https://studentportal.gu.se/minastudier/hsm/corona-info
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Efter den förväntade nära förestående kulmen på smittspridningen hoppas vi snart 

kunna se fram emot ljusare tider. Därför planerar styrelsen för medlemsträffar i 

anslutning till konserter och föreställningar på Artisten under vårterminen 2022.

För framtida verksamhet har styrelsen i sina diskussioner också aktualiserat andra 

slag av program. Under Artistens vänners första verksamhetsår fick vi göra en 

rundvandring i Artisten och på olika stationer träffa studenter och lärare som 

spelade och berättade om olika utbildningar och forskningsinriktningar inom 

Högskolan för scen och musik. Det kan så småningom vara dags att göra ett 

liknande program igen, för att närmare bekanta oss med den högskola som vi 

stödjer. Vi undersöker också möjligheten att kunna erbjuda intressanta 

föreläsningar av några av de många kunniga lärarna och forskarna inom HSM.

Styrelsen räknar också med att i framtiden åter kunna göra studieresor till andra 

musikhögskolor – i Sverige eller andra länder. Vi gjorde ju ett flerdagarsbesök i 

Stockholm i april 2017, och besökte då Kungliga Musikhögskolan, Högskolan för 

dans och cirkus samt Operahögskolan. I oktober 2018 besökte vi Norges 

Musikkhøgskole i Oslo. På alla dessa högskolor blev vi mycket väl mottagna,     

och vi fick intressanta inblickar i deras verksamhet. Naturligtvis kunde vi också 

njuta av konserter på plats.

Uppmuntrade av dessa erfarenheter hade vi våren 2020 planerat att besöka bland 

annat Sibeliusakademin i Helsingfors. Vi hade kommit långt i våra planer, men 

pandemin tvingade oss att ställa in resan. Styrelsen kommer att försöka hitta en ny 

möjlighet att göra studiebesök – i Helsingfors eller någon annanstans där det finns 

intressant musikutbildning att ta del av.

Styrelsen vill också uppmuntra medlemmarna att uttrycka egna önskemål om 

framtida verksamhet, till exempel i samband med våra träffar. Det går också bra att 

ta kontakt per telefon (0709 323 888) eller e-post (post@artistensvanner.se).

Ordföranden har ordet

Ungefär hälften av medlemmarna har redan betalat avgiften för 2022 vilket vi 

tackar för. Om du ännu inte har betalat avgiften så ber vi dig göra det snarast.     

Avgiften är oförändrat 200 kronor per person och år, och ska betalas till 

föreningens bankgiro 5092-0016. Som ni vet så är våra omkostnader låga,          

och överskottet använder vi till att stödja studenter med stipendier, vilket har mötts 

med stor uppskattning.

Påminnelse om årsavgiften
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